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A Pappas Auto Magyarország Kft. Általános Eladási és Szállítási Feltételei
hatályos 2021. 01. 01-től visszavonásig
A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek külön kikötés nélkül is elválaszthatatlan részét
képezik az Eladó és a Vevő között Kia típusú új személygépjármű adásvétele tárgyában
megkötött szerződésnek. A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltaktól
kizárólag a Felek írásbeli megállapodása alapján lehet eltérni.
I. A szerződés létrejötte
I. 1. Felek rögzítik, hogy Eladó által a Vevőnek megküldött, vagy kifüggesztett, reklámban, vagy
más módon közzétett tájékoztatása, ajánlattételi felhívása nem minősül a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerinti ajánlatnak, ezen
tájékoztatásához kapcsolódó ajánlati kötöttséget az Eladó kizárja a tájékoztatás elküldése,
közzététele módjától függetlenül.
I. 2. Vevő a jelen szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező megrendelés egyidejű
aláírásával megrendeli Eladótól a megrendelésben részletezett új gépjárművet. A Felek közötti új
gépjárműre vonatkozó gépjármű-adásvételi szerződés a megrendelés és a jelen szerződés Felek
általi aláírásával a jön létre.
Eladó jogosult a Vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatban elállni a jelen szerződéstől a
jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül, amennyiben a gyár általi termékbeszüntetés,
gyártási megszorítások vagy egyéb szállítási jellegű nehézségek miatt a megrendelést nem tudja
teljesíteni. Ez esetben a Vevő által megfizetett előleg a Vevőnek visszajár minden egyéb igény
kizárása mellett.
I. 3. Amennyiben a Felek a megrendelésben előleg megfizetését kötik ki a Vevő által, az
adásvételi szerződés hatályba lépésének előfeltétele, hogy a Vevő a megrendelőn feltüntetett
mértékű előleget átutalással vagy pénztári befizetéssel a megrendelés aláírásától számított 8 napon
belül megfizesse az Eladó részére. Felek megegyeznek, hogy az Eladó a határidőn túl megfizetett
előleget jogosult elfogadni; amennyiben azonban az előleget nem fogadja el, úgy a szerződés a
Felek között nem lép hatályba.
II. Árak és fizetési feltételek
II. 1. Az árképzés alapját a hivatalos márkaimportőr mindenkor érvényes árai képezik. Az ár
magában foglalja a szállítás költségeit az Eladó telephelyéig, valamint az ÁFA összegét.
II. 2. A gépjármű üzembe helyezésével és forgalomba helyezésével összefüggő költségek („0”
revízió költsége, regisztrációs adó, műszaki vizsgáztatás, műszaki vizsga érvényességét igazoló
címke beszerzése, a rendszám-ügyintézés, rendszámtábla felszerelés, a törzskönyv, forgalmi
engedély beszerzésének, az okmányirodai ügyintézés költségei, a vagyonszerzési illeték, stb.) - a
Felek megrendelésben rögzített eltérő rendelkezése hiányában - nem részei a vételárnak, ezek díját
a vételáron felül, azzal egyidejűleg tartozik a Vevő megfizetni Eladó számlája vagy a fizetést
igazoló bizonylat ellenében.

II. 3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelésben feltüntetett vételár a II. 1. pontra tekintettel
tájékoztató jellegű. A számlázott ár ettől eltérhet, amennyiben a számlakiállítás időpontjában
irányadó hivatalos márkaimportőri listaár és/vagy az eladást terhelő járulékos költségek
megváltoznak. Vevő kijelenti, hogy ezen feltételeket tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. A
hatósági döntésen alapuló árváltoztatás a Felekre automatikusan kötelező, és nem alapoz meg
egyik Fél részéről sem elállási vagy felmondási jogot.
II. 4. Vevő abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni és a befizetett előleg visszafizetését
követelni ha az Eladó érdekkörében bekövetkezett árváltoztatás a megrendelésben megadott
bruttó árhoz képest a 10 %-ot meghaladja. A hatósági döntés miatt bekövetkező árváltozások
ebből a szempontból figyelmen kívül maradnak.
Jelen pont szerinti elállási jogát Vevő az áremelés írásbeli közlésétől számított 14 napon belül,
írásban gyakorolhatja úgy, hogy az elállást tartalmazó nyilatkozatnak meg kell érkeznie a megadott
határidőn belül az Eladóhoz. Amennyiben Vevő a megadott határidőben nem tesz elállást
tartalmazó nyilatkozatot, a szerződés a módosított vételárral hatályban marad. Vevő elállása
esetén az előleg 8 napon belül visszajár a Vevőnek. Ezt meghaladó igénnyel – az előleg után járó
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot kivéve - Vevő nem léphet fel.
II. 5. A vételár előlegen felüli részét Vevő a jármű készre jelentésétől (III. 1. pont) számított 5
napon belül tartozik Eladónak megfizetni.
II. 6. Amennyiben Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, Vevő köteles a késedelmes
napokra a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni. Eladó jogosult a szerződéstől elállni,
amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik. Eladó erre
vonatkozó döntését a határidő eltelte után, írásban köteles Vevővel közölni.
Eladó a jelen pontban foglalt szerződésszegés alapján gyakorolt elállása esetén követelheti a
Vevőtől az előlegen felüli tényleges kárainak megtérítését. Felek megállapodnak, hogy Vevő az
Eladó jelen pont szerinti elállása esetében - az elállás közlésétől számított 8 napon belül - köteles
az Eladónak a gépjármű nettó vételára 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.
III. Szállítás
III. 1. Vevő tudomással bír róla, hogy a megrendelt jármű szállításának időpontja a gyártómű
gyártási programjának függvénye.
Eladó köteles a gépjárművet Vevőnek megküldött elektronikus üzenetben vagy más írásbeli
módon készre jelenteni azt követően, hogy a gépjármű átadásra készen áll az Eladó telephelyén.
III. 2. Eladó a kész jármű átadására a vételár és egyéb költségek maradéktalan megfizetését
követő 10 napon belül, a Vevővel előre egyeztetett időpontban köteles. Amennyiben az átadáshoz
kapcsolódó hatósági ügyintézés ennél hosszabb, az átadási kötelezettség határideje ennek
időtartamával meghosszabbodik.. Banki átutalással történő fizetés esetén a vételár akkor minősül
teljesítettnek, amikor az összeg Eladó pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül.
III. 3. Eladó a jármű tulajdonjogát a vételár és járulékos költségek maradéktalan megfizetéséig
abban a kivételes esetben tartja fenn, amennyiben a jármű átadására bármely okból a vételárfizetést megelőzően kerülne sor. Ebben a kivételes esetben Vevő köteles az Eladóval
együttműködni az ügylet hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyeztetése érdekében, és
Vevő köteles ennek költségeit megelőlegezni, vagy megfizetni azt az Eladónak az Eladó általi
megfizetést igazoló bizonylat ellenében. Felek rögzítik, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak a

hitelbiztosítéki rendszerben regisztrált felhasználó tehet, és csak a hitelbiztosítéki rendszerben
felhasználóként regisztrált személlyel szemben. Vevő erre figyelemmel kijelenti, hogy a
hitelbiztosítéki rendszerbe a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény
szerint regisztrált, megtette továbbá a törvény szerinti azonossági nyilatkozatot. Vevő jelen
kijelentésének alátámasztására jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatja és másolatban
átadja az Eladó részére a közjegyző előtt tett azonossági nyilatkozatát.
III. 4. A jármű átadásától kezdődően a Vevőt terheli a járművel kapcsolatos mindennemű
kárveszély és kockázat.
III. 5. A tulajdonjog megszerzéséig a Vevő nem jogosult a járművet eladni, bérbe vagy
használatba adni, elzálogosítani, biztosítékul adni, vagy egyéb, az Eladó érdekeit hátrányosan
érintő módon rendelkezni felette, a tulajdonjog fenntartásának idejére köteles továbbá - saját
költségére - a járműre felelősség- és casco biztosítást kötni az Eladó által elfogadott biztosító
társasággal.
III. 6. Amennyiben Vevő kiviteli módosítást kér, Eladó jogosult az árat módosítani és a szállítási
határidőt arányosan meghosszabbítani. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa kért
kiviteli módosítás kizárólag abban az esetben teljesíthető, amennyiben a gépjármű még nem került
legyártásra, illetve a gyártás olyan stádiumban van, hogy a módosítás kivitelezhető a gyár
visszajelzése szerint. Amennyiben a gyári visszaigazolás szerint módosításra már nincs lehetőség,
Vevő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt gépjármű az eredetileg kért kivitel szerint kerül
legyártásra és átadásra, ezzel kapcsolatban semmilyen kifogást nem támaszthat. Felek
megállapodnak, hogy a Vevő kizárólag írásban jogosult a kivitel módosítását kérni.
III. 7. Amennyiben Eladó a szállítással késedelembe esik, és a késedelem meghaladja a 90 napot,
Vevő jogosult a szerződéstől az Eladóhoz címzett, írásbeli nyilatkozatban elállni és az Eladótól a
megfizetett előleg visszafizetését követelni, ezt meghaladó követeléssel azonban nem léphet fel.
III. 8. Bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni, ha vis maior esemény (pl. árvíz, földrengés,
tűzvész, szélvihar, tornádó, háború, forradalom stb.) következtében a szerződés teljesítésével a
másik Fél több mint 3 hónapos késedelembe esik. Ilyen esetben mindegyik Fél maga viseli az
érdekkörében felmerült károkat. Az előlegként megfizetett összeg Vevőnek visszajár.
IV. A jármű átvétele
IV. 1. Vevő köteles a járművet a készre jelentéstől számított 10 napon belül átvenni. Amennyiben
a gépjármű tulajdonjogának változásával összefüggő hatósági ügyintézés a jogszabály szerinti
ügyintézési határidőre figyelemmel hosszabb, mint a jelen pont szerinti határidő, a határidő az
ügyintézési határidő időtartamának megfelelően meghosszabbodik. Felek az átvétel ennek
megfelelően módosuló időpontját kötelesek egyeztetni. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a
gépjármű forgalomba helyezésének feltétele, hogy gépjárműre vonatkozóan a Vevő rendelkezzen
érvényes szerződéssel kötelező felelősségbiztosítás tárgyában, amelynek megkötéséről a Vevő
köteles gondoskodni. Amennyiben Vevő az átvételt elmulasztja, Eladó a járművet Vevő
költségére és kockázatára beraktározza. Raktározási költségként Eladó a jármű számla szerinti
bruttó értékének 0,5 ‰-ét számítja fel naponta.
IV. 2. Amennyiben Vevő a beraktározástól számított 15 napon belül sem veszi át a járművet, és a
Vevő a gépjármű vételárát nem fizette meg, Eladó jogosult azt a szerződéstől való elállás mellett

harmadik személynek értékesíteni. Az elállás jogkövetkezményeire nézve a II. 6. pont szabályai
értelemszerűen irányadók.
IV. 3. Eladó a készre jelentéstől számított legfeljebb 3 hónapig köteles a gépjárművet tárolni
abban az esetben, ha Vevő a vételárat megfizette, csak a jármű átvételével és elszállításával
késedelmeskedik.
A
3 hónapos időszakra vonatkozóan a Vevő köteles a tárolás (beraktározás) díját – Eladó
mindenkori, telephelyén kifüggesztett Vállalási Szabályzata szerinti mértékben - az Eladónak az
erről kiállított számla szerinti fizetési határidőben megfizetni. 3 hónap eltelte után Eladó jogosult
a szerződéstől írásban elállni vagy azt felmondani, a járművet harmadik személy részére
értékesíteni és a Vevő által megfizetett vételárral kárai levonása mellett Vevővel elszámolni. Felek
megállapodnak, hogy Vevő az Eladó jelen pont szerinti elállása esetében - az elállás közlésétől
számított 8 napon belül - köteles az Eladónak a gépjármű nettó vételára 10 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.
IV. 4. Vevő köteles a járművet átvétel előtt megvizsgálni és esetleges kifogásait Eladó
megbízottjával haladéktalanul közölni. Amennyiben ezzel a jogával nem él, úgy kell tekinteni,
hogy a járművet a szerződés feltételei szerint rendben átvette. A jármű átadás-átvételéről
jegyzőkönyv készül.
V. Jótállás és szavatosság
V. 1. Eladó felelősséget vállal a gyári új jármű kifogástalan működéséért és minőségéért a
felhasznált anyag és megmunkálás tekintetében a gyártómű által nyújtott jótállási feltételek
alapján, és amennyiben a Vevő fogyasztó, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően.
V. 2. A jótállás részletes feltételeit a jelen szerződéses feltételekhez csatolt – a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező - 1. sz. melléklet tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
jelen szerződés szerint vállalt jótállás nem jogszabályon alapul, így annak tartalmát a Felek a
jogszabálytól eltérő feltételekkel állapítják meg. Vevő kijelenti, hogy a jótállásra vonatkozó
részletes feltételeket megismerte és elfogadja.
Felek a jelen pont szerinti rendelkezéseket fogyasztónak minősülő Vevő esetében azzal az
eltéréssel alkalmazzák, hogy – amennyiben az Eladó által vállalt jótállás 3 évnél hosszabb – a
jótállás első három éve alatt a Vevőt megillető jogok a hatályos magyar jogszabályok alapján
érvényesíthetők, és az Eladó - jogszabályi rendelkezésektől eltérő - feltételei a jogszabályban előírt
jótállás lejáratát követően alkalmazhatóak.
V. 3. Eladó – a fogyasztónak minősülő Vevők esetében alkalmazandó kötelező jótállás
időtartamát ide nem értve - jótállási kötelezettségét (amennyiben a hiba javítható) saját döntése
alapján, a gépjármű hibás alkatrészének díjmentes javításával teljesíti, kicserélés, árleszállítás és
elállási igény, kártérítési igény továbbá a hiba saját maga- vagy más személy általi kijavításának
költsége az Eladóval szemben nem támasztható.
Amennyiben a hiba nem javítható, úgy a Vevő kérhet kicserélést vagy árleszállítást, azonban az
általa választott jótállási jog nem okozhat aránytalan terhet az Eladónak a másik lehetséges
jótállási jog érvényesítéséhez képest, így például jelentéktelen hiba miatt az egész jármű
kicserélésének nincs helye. Vevő a hiba javíthatatlansága esetén sem állhat el a szerződéstől, nem
követelhet kártérítést az Eladótól, nem követelheti továbbá a hiba saját maga- vagy más személy
általi kijavításának költségét.

Felek rögzítik, hogy a gépjárműnek a kijavítással vagy kicseréléssel érintett részére a jótállási igény
nem hosszabbodik meg.
V. 4. A szállítás során bekövetkező kizárólag esztétikai sérülések (fényezés stb.), melyeket Eladó
az átadás előtt gyári technológiával kijavít, nem okoznak értékcsökkenést és így nem alapoznak
meg szavatossági vagy jótállási igényt.
V. 5. Felek megállapodnak, hogy az Eladó kellékszavatosságra vonatkozó felelősségét kizárják.
Felek a jelen pont szerinti rendelkezést fogyasztónak minősülő Vevő esetében azzal az eltéréssel
alkalmazzák, hogy Vevő a kellékszavatosság alapján fennálló jogait a Ptk. szabályai szerint
jogosult az Eladóval szemben gyakorolni.
Felek megállapodnak, hogy Eladó jótállási és szavatossági kötelezettségét kizárólag akkor köteles
teljesíteni, amennyiben a Vevő a gépjárművet bemutatja az Eladónak, és lehetővé teszi, hogy
Eladó a hibát megvizsgálja.
V. 6. Használt járművek eladása esetén a jótállás és szavatosság feltételeit a Felek egyedileg
állapítják meg.
Felek rögzítik, hogy a rendszámmal rendelkező bemutató gépjárművek használt járműnek
minősülnek.
VI. Általános rendelkezések
VI. 1. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a szerződésben
előleg megfizetését kötik ki, a szerződés az előleg Vevő általi megfizetésének napján lép hatályba.
Amennyiben a Vevő az előleg összegét a jelen szerződés szerinti határidőben nem fizeti meg,
vagy azt követően fizeti meg – és az Eladó a késedelmesen megfizetett előleg összegét nem
fogadja el -, a jelen szerződés nem lép hatályba, Felek szerződéskötési szándékuk fennállása
esetében kötelesek új megállapodást kötni egymással.
VI. 2. A Felek által postai úton, tértivevényes levélben küldött nyilatkozat a tértivevényen
feltüntetett átvételi időpontban minősül kézbesítettnek. Amennyiben a címzett fél egymás után
kétszer is elmulasztja átvenni a neki címzett küldeményt, az a postai küldemény második
sikertelen kézbesítésétől számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül. Amennyiben a
postai úton megküldött levél „elköltözött”, vagy a „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza,
továbbá, ha a címzett az átvételt megtagadja, a levél a kézbesítés megkísérlésének napján minősül
kézbesítettnek.
VI. 3. Felek rögzítik, hogy szerződéses jogviszonyukra a jelen szerződés, valamint a
megrendelésben és a gyári jótállási, karbantartási, kezelési feltételekben foglaltakat tekintik
irányadónak. Vevő kifejezetten kijelenti, hogy a gyári feltételeket megismerte, jelen szerződést
annak ismeretében írja alá.
VI. 4. Eladó fenntartja magának a jogot a műszaki fejlesztést célzó konstrukciós változtatásokra.
A közzétett műszaki adatok tájékozató jellegűek. Vevő a jelen pont szerinti tájékoztatást
tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.
VI. 5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése
érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, úgy az nem eredményezi a jelen szerződés teljes
érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való
tudomásszerzésüket követő harminc napon belül orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel

helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz, és a jelen szerződést
ennek megfelelően, írásban módosítani. Amennyiben a Felek az érvénytelenségi okot utólag
kiküszöbölik, a szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik.
VI. 6. A jelen szerződés alapján fennálló valamennyi kötelezettség teljesítése szempontjából
Eladó székhelye minősül a teljesítés helyének.
VI. 7. A Felek közötti, a szerződés értelmezéséből és teljesítéséből keletkező jogviták eldöntésére
Felek az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VI. 8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
irányadók.
VI. 9. Felek megállapodnak, hogy a közöttük korábban létrejött és a jelen szerződés tárgyát érintő
bármely megállapodás hatályát veszti a jelen szerződés megkötésével, jogviszonyukra a
továbbiakban kizárólag a jelen megállapodásban foglaltak irányadók.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést
követően írják alá.
Budapest, 2021. …….……..…………….
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